
การใชพืชปุยสดปรับปรงุบํารุงดินกอนปลูกถัว่เหลืองฝกสดอินทรีย 
สภาพไรอาศยัน้ําฝน 

รัชนี โสภา1 สุพัฒน วานเครือ1 วาสนา พัฒนมงคล1 ศรัญญา  พวงมาลัย1 พรศักด์ิ ดวงพุดตาน1 

และ สมศักด์ิ ศรีสมบุญ2 

บทคัดยอ 

ในการปรับปรุงบํารุงดินใหมีธาตุอาหารสะสมในดินเพิ่มขึ้น ใหเพียงพอตอการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองฝก

สดในระบบการปลูกพืชอินทรียสภาพไร จํานวน 2 การทดลอง โดยการทดลองที่ 1 เปนการศึกษาหาชนิดของพืชปุยสด

ที่สามารถชวยปรับปรุงบํารุงดินในสภาพไรไดดีและใหผลผลิตถั่วเหลืองฝกสดสูง ทําการทดลองในป 2547-2548 วาง

แผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design จํานวน 4 ซํ้า 6 กรรมวิธี ไดแก 1) ไมปลูกพืชปุยสด  

2) หวานปอเทือง อัตรา 5 กก./ไร 3) หวานโสนอัฟริกัน อัตรา 5 กก./ไร 4) โรยถั่วมะแฮะ อัตรา 8 กก./ไร 5) โรยถั่วพรา 

อัตรา 10 กก./ไร และ 6) โรยถั่วพุมดํา อัตรา 8 กก./ไร ในตนฤดูฝน สภาพดินกอนการปลูกพืชปุยสดมีคา pH 4.4 

อินทรียวัตถุ 0.66% ปริมาณฟอสฟอรัสและ โพแทสเซียม 28 และ 105 มก./กก. ตามลําดับ หลังการยอยสลายพืชปุย

สดเปนเวลา 2 สัปดาห พบวา  ดินมีอินทรียวัตถุ ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมโดยเฉลี่ยสูงขึ้นในทุกกรรมวิธี 

(0.95%, 38.5 และ 125 มก./กก. ตามลําดับ) และเมื่อปลูกถั่วเหลืองฝกสด พบวา กรรมวิธีที่ปลูกปอเทือง ถั่วมะแฮะ 

และ ถั่วพรา ใหน้ําหนักฝกดีสูงไมแตกตางกันในทั้ง 2 ป มีน้ําหนักฝกดีเฉลี่ย 143, 153 และ 144 กก./ไร ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาผลผลิตฝกสดมาตรฐานในทั้ง 2 ป พบวา ถั่วมะแฮะใหผลผลิตฝกสดมาตรฐานเฉลี่ยสูงที่สุด (101  

กก./ไร) แตกตางจากกรรมวิธีอื่นๆ รองลงมา คือ ถั่วพรา และปอเทือง (94 และ 90 กก./ไร ตามลําดับ)  

สําหรับการทดลองที่ 2 เปนการศึกษาการใชปอเทืองเปนปุยพืชสดบํารุงดินปลูกในตนฤดูฝน ทําการทดลอง

ในป 2549-2550 ปลูกทดสอบในพื้นที่จํานวน 1 ไร แลวปลูกถั่วเหลืองฝกสดตาม เปรียบเทียบกับแปลงที่ไมมีการปลูก

ปอเทือง พบวา สภาพดินกอนปลูกปอเทืองมีคา pH 6.0 อินทรียวัตถุในดิน 1.91% ปริมาณฟอสฟอรัสและ

โพแทสเซียม 128 และ 207 มก./กก. ตามลําดับ หลังการยอยสลายพืชปุยสดเปนเวลา 4 สัปดาห พบวา ดินมีคา pH 

โดยเฉลี่ยทั้ง 2 ป 6.2 อินทรียวัตถุในดิน 3.3% ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม 93 และ 514 มก./กก. ตามลําดับ 

และเมื่อปลูกถั่วเหลืองฝกสด พบวา ใหน้ําหนักฝกสดรวมเฉลี่ย 1,671 กก./ไร น้ําหนักฝกสดมาตรฐานเฉลี่ย 158 

 กก./ไร ขณะที่แปลงที่ไมมีการปลูกปอเทือง มีน้ําหนักฝกสดรวมเฉลี่ย 1,293 กก./ไร น้ําหนักฝกสดมาตรฐานเฉลี่ย 

100 กก./ไร ดังนั้น การปลูกถั่วเหลืองฝกสดอินทรียสภาพไร โดยปลูกปอเทืองเปนพืชปุยสดบํารุงดินกอนปลูกถั่วเหลือง

ฝกสด สามารถชวยทําใหดินมีคาความเปนกรด-ดางดีขึ้น มีอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้นและทําใหไดผล

ผลิตถั่วเหลืองฝกสดเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 378 กก./ไร เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่ไมมีการปลูกปอเทืองบํารุงดิน 

คําสําคัญ: พืชปุยสด การปรับปรุงบํารุงดิน ถั่วเหลืองฝกสดอินทรีย สภาพไร ปอเทือง    

บทนํา 
ปจจุบันมีความตื่นตัวในดานการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ในรูปของพืชอินทรียมากขึน้  

ถั่วเหลืองฝกสดเปนพืชโปรตีนอีกพืชหนึ่งที่ไดรับความนิยมทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะ
                                                           
1 ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290 
2 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ตู ปณ. 170 ปทฝ. ม.เชียงใหม อ.เมือง จ. เชียงใหม 50202 
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อยางยิ่งประเทศญี่ปุน การศึกษาเพื่อพัฒนาการผลิตถั่วเหลืองฝกสดอินทรียจําเปนตองเพิ่มปริมาณ
ธาตุอาหารในดิน เพื่อใชในการเจริญเติบโต และเพิ่มผลผลิตใหมีคุณภาพ การใชพืชปุยสดเพื่อไถกลบ
กอนการปลูกถั่วเหลือง เชน ปอเทอืง ถั่วมะแฮะ ถั่วพรา และ ถั่วพุม ในพื้นที่ดอน หรอืการใชโสนอัฟรกิัน 
และโสนอินเดียในพื้นที่ลุมสามารถชวยเพิ่มระดับอินทรียวัตถุและปริมาณธาตุอาหารในดินได การไถ
กลบโสนอัฟริกัน ปอเทือง และถัว่พุมในชุดดินปากชอง (Pc) หลังการยอยสลายเปนเวลา 15 วัน ระดับ
ไนโตรเจนเพิ่มขึน้เฉลี่ยจาก 0.12% เปน 0.18% ปริมาณฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดินเพิ่มขึน้เฉลี่ย
จาก 106 และ 148 ppm เปน 139 และ 174 ppm ตามลําดับ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2541) นอกจากนี้การ
ไถกลบพืชปุยสดยังชวยในการลดปริมาณเชื้อโรคพืชบางชนิดในดนิได การไถกลบโสนอัฟริกัน และ
ปอเทืองในชุดดนิรอยเอ็ด (Re) และชุดดินวาริน (Wn) และปลอยใหเกิดการยอยสลายเปนเวลา 15 วัน 
พบวา มีผลทําใหเชื้อโรคพืชในดนิ ไดแก รา  Macrophomina phaseolina, Aspergillus flavus, 
Sclerotium rolfsii และ Rhizoctonia solani ลดลงเฉลี่ยจาก 6.14, 6.08, 6.12 และ 6.11 เปน 3.95, 
4.09, 4.10 และ 4.33 log no./กรัมของดิน ตามลาํดับ ในทํานองเดียวกันการไถกลบพืชปุยสด ปอเทือง 
โสนอัฟริกัน และถั่วพุม ในชุดดินปากชอง (Pc) มีผลทําใหเชื้อสาเหตุโรคพืช Curvularia lunata ลดลง
เฉล่ีย 5.68 เปน 2.25 log no./กรัมของดิน 

วิธีการศึกษา/วิเคราะห 
การทดลองนี้ประกอบดวย 2 งานทดลอง ดังนี ้
งานทดลองที่ 1 ดําเนินการทดลองเปนเวลา 2 ป ตั้งแตป 2547-2548 ในแปลงทดลองพืช

อินทรียของแปลงทดลองและขยายพันธุพืชพราว ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม อ.พราว จ.เชียงใหม วาง
แผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCB) จํานวน 4 ซ้าํ 6 กรรมวิธี ไดแก 

กรรมวิธีที่ 1 ไมปลูกพืชปุยสด 
กรรมวิธีที่ 2 หวานปอเทือง อตัรา 5 กิโลกรัมตอไร 
กรรมวิธีที่ 3 หวานโสนอัฟริกัน อัตรา 5 กิโลกรัมตอไร 
กรรมวิธีที่ 4 โรยถั่วมะแฮะ อตัรา 8 กิโลกรัมตอไร 
กรรมวิธีที่ 5 โรยถั่วพรา อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร 
กรรมวิธีที่ 6 โรยถั่วพุมดํา อัตรา 8 กิโลกรัมตอไร 
งานทดลองที่ 2 ดําเนินการทดสอบเปนเวลา 2 ป ตั้งแตป 2549-2550 ในแปลงทดลองที่ผาน

การปฏิบัติในรูปแบบการผลิตพืชอินทรียเปนระยะเวลา 3 ป ที่แปลงทดลองและขยายพันธุพืชพราว 
ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม อ.พราว จ.เชียงใหม นําปอเทืองซึง่เปนพชืปุยสดที่ปลูกในสภาพไรไดดี เมล็ด
พันธุหาไดงายในแหลงปลูก และใหผลผลิตถั่วเหลืองฝกสดสูงในสภาพการปลูกแบบอินทรีย นํามาปลูก
ขยายผลเพื่อการทดสอบในพืน้ที่ 1 ไร  



เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมรับโลกรอน 

 

285 

เตรียมดินโดยไถพรวนดิน ปรับสภาพความเปนกรด-ดาง ดวยปูนขาวอัตรา 500 กก./ไร หวาน
หรือโรยพืชปุยสดชนิดตางๆ ตามอัตราที่กําหนดแลวคราดกลบเมื่อพืชอายุได 55-60 วัน ตดัและ 
สับกลบพืชปุยสดลงดินทิ้งไวใหยอยสลาย (ไมนอยกวา 2 สัปดาห) เตรียมแปลงปลูกถั่วเหลืองฝกสด
คลุกเมล็ดดวยไรโซเบียม ปลูกโดยการกระทุงหลุมหยอดหลุมละ 3-4 เมล็ด ระยะปลูก 40x20 ซม. ใส
ปุยหมักจากขี้วัวหมักกบัสารเรง พด.1 ของกรมพัฒนาที่ดิน (สารเรงพด.1 เปนกลุมจุลินทรียที่มี
ความสามารถสูงในการยอยสลายวัสดุเหลือใชจากการเกษตร เพื่อผลิตปุยหมักในชวงเวลาอันส้ัน 
ประกอบดวยเชื้อแบคทีเรีย แอคติโนมัยซีส และรา) ขางหลุมปลูก 1 กํามือ ในอัตรา 500 กก./ไร เมื่อ 
ถั่วเหลืองงอกถอนแยกใหเหลือ 2 ตน/หลุม เมื่อถั่วเหลือง อายไุด 20 วัน ดายหญาและใสปุยอินทรีย
ชีวภาพ (ไบโอฮิวมิค) สูตร 1955 จากทองตลาดในอัตรา 500 กก./ไร พนสารสกัดสะเดาในการปองกัน
โรคแมลงตามความจําเปน ราดปุยน้ําจุลินทรียชีวภาพสัปดาหละ 1 ครั้ง เก็บเกี่ยวเมื่อถั่วเหลืองฝกสดมี
ฝกสีเขียว เมล็ดโต เตงเต็มฝก (อายุประมาณ 60-65 วัน) 

บันทึกขอมูลดังนี้ วันปฏิบัติการตางๆ เชน วนัปลูก วันงอก วันออกดอก วันเก็บเกี่ยว  
เก็บตัวอยางดินและวิเคราะหธาตุอาหารในดินกอนปลูกพืชสด และหลังการตัดสับพืชปุยสดแลว 2 
สัปดาห นับจํานวนตนพืชปุยสดและชั่งน้ําหนักสดพืชปุยสด วิเคราะหองคประกอบของผลผลิต 
ถั่วเหลืองฝกสด ไดแก จํานวนตนตอไร ความสูง จํานวนขอ จํานวนกิ่ง น้ําหนัก 100 เมล็ดสด น้ําหนัก
ฝกรวม น้ําหนักฝกดี น้ําหนักฝกเสีย และน้ําหนักฝกสดมาตรฐาน บันทึกขอมูลอุตุนิยมวิทยา วิเคราะห
ผลการทดลองทางสถิติ โดยวิธี Analysis of Variance และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดย
วิธี DMRT 

ผลการศึกษา 
การทดลองที่ 1 การศึกษาหาชนิดของพืชปุยสดที่เหมาะสมในสภาพไร 
- ผลการทดลองป 2547 

 สภาพดนิ จากการวิเคราะหตัวอยางดินกอนปลูก พบวา ดินมีสภาพความเปนกรด คือ pH 
4.4 เนื้อดินเปนดินทราย (Sandy loam) ปริมาณอินทรียวัตถุต่ํา (0.66%) จึงทําการปรับสภาพดินโดย
การใชปูนขาวอัตรา 500 กก./ไร หลังจากนั้นจึงปลูกพืชปุยสด และตัดสับพืชปุยสดเมื่ออายุ 55 วัน และ
ปลอยใหยอยสลายเปนเวลา 2 สัปดาห เก็บตัวอยางดินมาวิเคราะหอีกครั้ง พบวา มีคา pH 6.8-7.1 
อินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น 0.87-1.04% กรรมวิธีใชโสนอัฟริกันทําใหอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้นมากที่สุด ปริมาณ
ฟอสฟอรัสเพิ่มขึน้ 23.5-42.0 มก./กก. กรรมวิธีใชโสนอฟัริกันใหปริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นสูงที่สุด
เชนกัน สําหรับปริมาณโพแทสเซียมเพิ่มขึ้น 79-146 มก./กก. โดยกรรมวิธใีชถั่วพุมดําใหปริมาณ
โพแทสเซียมเพิ่มขึ้นสูงที่สุด (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหคา pH ปริมาณอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารในดินกอนปลูกพืชปุยสด และหลังไถสับ

กลบพืชปุยสด 2 สัปดาห ที่แปลงทดลองและขยายพันธุพืชพราว ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม  

อ.พราว ป 2547 และ 2548 

ป 2547 ป 2548 
กรรมวิธ ี

pH 
OM 
(%) 

P 
(mg/kg) 

K 
(mg/kg) 

pH 
OM 
(%) 

P 
(mg/kg) 

K 
(mg/kg) 

กอนปลูกพืชปุยสด 4.4 0.66 28.0 105 6.4 0.82 51.2   85 

หลังสับกลบ 

ไมปลูกพืชปุยสด 7.1 0.87 23.5   79 6.7 0.94 48.0 123 

ปอเทือง 7.1 0.98 34.8 129 6.5 1.04 71.0 109 

โสนอัฟริกัน 6.9 1.04 42.0 122 6.4 0.89 53.0 106 

ถั่วมะแฮะ 6.8 0.92 39.8 122 6.4 1.12 70.3 116 

ถั่วพรา 7.1 0.91 39.5 105 6.5 0.99 60.5 105 

ถั่วพุม 7.0 0.90 36.5 146 6.4 0.96 34.0 100 

เฉลี่ย 7.0 0.94 36.0 117 6.5 0.99 56.1 110 

หมายเหตุ: OM = Organic Matter หรือ อินทรียวัตถุ 
 

พืชปุยสด เมื่ออายุ 55 วัน สุมชั่งน้ําหนักสดพืชปุยสดทั้ง 5 ชนิด และในแปลงที่ไมไดปลูกพืช
สด ชั่งน้ําหนักวชัพืชในแปลง พบวาถั่วพุมดํามีน้ําหนักตนพืชปุยสดตอไรสูงที่สุด แตกตางจากกรรมวิธี
อื่นๆ คือ 4,240 กก./ไร รองลงมาคือ ถั่วพรา (3,360 กก./ไร) (ตารางที่ 2) 

องคประกอบผลผลิต ไดแก จํานวนตนตอไร ความสูง จํานวนขอ และจํานวนกิ่งของ 
ถั่วเหลืองฝกสดอินทรีย พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ มีคาเฉลี่ยของจํานวนตน 22,670 ตน/ไร 
ความสูงเฉลี่ย 19.6 ซม. จํานวนขอเฉลี่ย 5.79 ขอ/ตน และจํานวนกิ่งเฉลี่ย 0.19 กิ่ง/ตน (ตารางที่ 3) 

ผลผลิตถ่ัวเหลืองฝกสดอินทรยี ไมมีความแตกตางกันทางสถิติของน้ําหนักฝกรวมและ
น้ําหนักฝกเสีย โดยมีน้ําหนักฝกรวมเฉลี่ย 144 กก./ไร น้ําหนักฝกเสียเฉลี่ย 54 กก./ไร และพบวามี
ความแตกตางกนัทางสถิติของน้าํหนักฝกดี กรรมวิธีที่ใชถั่วมะแฮะ ถั่วพรา และปอเทือง ใหน้ําหนักฝกดี
สูงที่สุด (110, 103 และ 102 กก./ไร ตามลําดับ) สําหรับน้ําหนักฝกสดมาตรฐาน พบวามีความแตกตาง
กันทางสถิติเชนเดียวกัน กรรมวิธทีี่ใชถั่วมะแฮะเปนพืชปุยสดใหน้ําหนักฝกสดมาตรฐานสูงที่สุดคือ 98 
กก./ไร รองลงมาคือถั่วพราและปอเทือง (94 และ 91 กก./ไร ตามลาํดับ) และพบความแตกตางทางสถิติ
ของน้าํหนัก 100 เมล็ดสด กรรมวิธีใชโสนอฟัริกันและถั่วมะแฮะมนี้ําหนัก 100 เมล็ดสดสูงที่สุดเทากัน 
คือ 61 กรัม รองลงมาคือปอเทืองและถั่วพรามีน้ําหนัก 100 เมล็ดสดเทากัน คือ 58 กรัม (ตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 2 จํานวนตนและน้ําหนักสดของพืชปุยสด ที่แปลงทดลองและขยายพันธุพืชพราว ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม 

อําเภอพราว ป 2547 และ 2548 

น้ําหนักสดพชืปุยสด (ตัน/ไร) 
กรรมวิธ ี

จํานวนตนพืชปุยสด 

(ตน/ไร) ป 2547 ป 2548 

ไมปลูกพืชปุยสด   3,360 3.04 bc 3.31 b 

ปอเทือง 85,040 2.64 c 3.49 b 

โสนอัฟริกัน 94,800 2.40 c 3.05 b 

ถั่วมะแฮะ 65,280 2.72 bc 3.33 b 

ถั่วพรา 10,080 3.36 b 5.65 a 

ถั่วพุม 57,360 4.24 a 5.30 a 

เฉลี่ย - 3.06 4.02 

F-test - * * 

CV.(%) - 9.9 14.4 

หมายเหตุ: ในคอลัมนเดียวกัน ตัวเลขที่ตามดวยอักษรตางกัน มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 

โดยวิธี DMRT 

 

ตารางที่ 3 จํานวนตน ความสูง จํานวนขอ และจํานวนกิ่งของถั่วเหลืองฝกสดอินทรีย ที่แปลงทดลองและ

ขยายพันธุพืชพราว ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม อ.พราว ป 2547 

กรรมวิธ ี จํานวนตน/ไร ความสูง (ซม.) จํานวนขอ/ตน จํานวนกิ่ง/ตน 

ไมปลูกพืชปุยสด 21,200 19.4 5.50 0.08 

ปอเทือง 22,900 19.8 5.95 0.21 

โสนอัฟริกัน 24,070 18.1 5.23 0.05 

ถั่วมะแฮะ 23,830 21.2 6.14 0.29 

ถั่วพรา 21,700 20.3 6.18 0.45 

ถั่วพุม 22,300 18.7 5.48 0.08 

เฉลี่ย 22,670 19.6 5.79 0.19 

F-test NS NS NS NS 

CV (%) 10.0 9.5 9.6 140.0 

หมายเหตุ: ในคอลัมนเดียวกัน ตัวเลขที่ตามดวยอักษรตางกัน มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 

95% โดยวิธี  DMRT 
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ตารางที่ 4 น้ําหนักฝกรวม น้ําหนักฝกดี น้ําหนักฝกเสีย ผลผลิตฝกสดมาตรฐาน และน้ําหนักเมล็ดสดของถั่วเหลือง

ฝกสดอินทรีย ที่แปลงทดลองและขยายพันธุพืชพราว ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม อําเภอพราว ป 2547 

กรรมวิธ ี
นน. ฝกรวม* 

(กก./ไร) 

นน. ฝกด ี

(กก./ไร) 

นน. ฝกเสีย 

(กก./ไร) 

นน. ฝกสด 

มาตรฐาน  

(กก./ไร) 

นน. เมล็ดสด 

(ก./100 เมล็ด) 

ไมปลูกพืชปุยสด 115   64 b 51 56 c 52 b 

ปอเทือง 157 102 a 55 91 ab 58 ab 

โสนอัฟริกัน 129   90 ab 39 80 abc 61 a 

ถั่วมะแฮะ 183 110 a 73 98 a 61 a 

ถั่วพรา 158 103 a 55 94 ab 58 ab 

ถั่วพุม 125   73 ab 52 65 bc 53 b 

เฉลี่ย 144 90.3 54 80.7 57.2 

F-test NS * NS * * 

CV (%) 28.7 18.0 17.4 17.1 8.1 

หมายเหตุ: ในคอลัมนเดียวกัน ตัวเลขที่ตามดวยอักษรตางกัน มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 

95% โดยวิธี DMRT 

*น้ําหนักฝกดีบวกน้ําหนักฝกเสีย 

 
- ผลการทดลองป 2548 
สภาพดนิ ผลการวิเคราะหตัวอยางดิน หลังจากตัดสับกลบพืชปุยสดแลว 2 สัปดาห พบวา 

ดินมีคา pH 6.4-6.7 ปริมาณอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้นจากป 2547 ในทุกกรรมวิธี ยกเวนกรรมวิธีที่ปลูก
โสนอัฟริกัน โดยมีปริมาณอินทรยีวัตถุโดยเฉลี่ยอยูระหวาง 0.89-1.12% และกรรมวิธีที่ปลูกถั่วมะแฮะ
มีปริมาณอินทรยีวัตถุสูงที่สุด สําหรับปริมาณฟอสฟอรัส พบวา มีปริมาณเพิ่มขึน้ทุกกรรมวิธี ยกเวน
กรรมวิธีปลูกถั่วพุมดํา มีคา 34.0-71.0 มก./กก. และกรรมวธิีปลูกปอเทืองมีปริมาณฟอสฟอรัสสูงที่สุด 
สําหรับปริมาณโพแทสเซียม พบวา มีคาลดลงทุกกรรมวิธี ยกเวนกรรมวิธไีมปลูกพืชปุยสด มีคา  
100-123 มก./กก. (ตารางที่ 1) 

พืชปุยสด น้ําหนักสดพืชปุยสดมีความแตกตางกันทางสถิติ ถั่วพราและถัว่พุมดํามีน้ําหนัก
สดสูงที่สุดไมแตกตางกัน (5,650 และ 5,300 กก./ไร ตามลําดับ) และกรรมวิธีอื่นๆ มีน้ําหนกัสด
รองลงมาไมแตกตางกัน (ตารางที ่2) 

องคประกอบผลผลิต พบวา จาํนวนตนตอไร ความสูง จํานวนขอ และจาํนวนกิ่ง ไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ มีจํานวนตนเฉลี่ย 29,108 ตน/ไร ความสูงเฉลี่ย 18.5 ซม. จํานวนขอเฉลี่ย 7.2  
ขอ/ตน และจาํนวนกิ่งเฉลี่ย 0.37 กิ่ง/ตน (ตารางที่ 5) 
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ตารางที่ 5 จํานวนตน ความสูง จํานวนขอ และจํานวนกิ่งของถั่วเหลืองฝกสดอินทรีย ที่แปลงทดลอง และ

ขยายพันธุพืชพราว ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม อ.พราว ป 2548 

กรรมวิธ ี จํานวนตน/ไร ความสูง (ซม.) จํานวนขอ/ตน จํานวนกิ่ง/ตน 

ไมปลูกพืชปุยสด 30,550 18.5 7.5 0.48 

ปอเทือง 31,250 19.0 7.3 0.45 

โสนอัฟริกัน 25,750 17.6 7.1 0.15 

ถั่วมะแฮะ 30,250 18.9 7.2 0.55 

ถั่วพรา 28,550 19.1 7.1 0.40 

ถั่วพุม 28,300 18.0 6.8 0.18 

เฉลี่ย 29,108 18.5 7.2 0.37 

F-test NS NS NS NS 

CV (%) 9.5 5.2 4.5 89.7 

หมายเหตุ: ในคอลัมนเดียวกัน ตัวเลขที่ตามดวยอักษรตางกัน มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 

95% โดยวิธี  DMRT 
 

ตารางที่ 6 น้ําหนักฝกรวม น้ําหนักฝกดี น้ําหนักฝกเสีย ผลผลิตฝกสดมาตรฐาน และน้ําหนักเมล็ดสดของถั่วเหลือง

ฝกสดอินทรีย ที่แปลงทดลองและขยายพันธุพืชพราว ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม อ.พราว ป 2548 

กรรมวิธ ี
นน. ฝกรวม* 

(กก./ไร) 

นน. ฝกด ี

(กก./ไร) 

นน. ฝกเสีย 

(กก./ไร) 

นน. ฝกสด 

มาตรฐาน 

(กก./ไร) 

นน. เมล็ดสด 

(ก./100 เมล็ด) 

ไมปลูกพืชปุยสด   194 ab   133 ab 61 a   80 b 42.7 

ปอเทือง 230 a 184 a 46 b   90 ab 42.8 

โสนอัฟริกัน 147 a 114 b 33 b   50 c 44.5 

ถั่วมะแฮะ 230 a 195 a 35 b 104 a 42.2 

ถั่วพรา 224 a 184 a 40 b   95 ab 44.8 

ถั่วพุม   188 ab   149 ab 39 b   82 b 43.3 

เฉลี่ย 202 159.8 42 83.5 43.4 

F-test * * * * NS 

CV (%) 17.4 24.5 23.5 9.6 11.5 

หมายเหตุ: ในคอลัมนเดียวกัน ตัวเลขที่ตามดวยอักษรตางกัน มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 

95% โดยวิธี DMRT 

*น้ําหนักฝกดีบวกน้ําหนักฝกเสีย 
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ผลผลิตถ่ัวเหลืองฝกสดอินทรยี พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติของน้าํหนักฝกรวม 
น้ําหนักฝกดี น้ําหนักฝกเสีย และน้ําหนักฝกสดมาตรฐาน กรรมวิธปีลูกปอเทือง ถั่วมะแฮะ และถั่วพรา 
มีน้ําหนักฝกรวมสูงที่สุดไมแตกตางกัน (230 230 และ 224 กก./ไร ตามลําดับ) รองลงมาคือกรรมวิธไีม
ปลูกพืชปุยสดและกรรมวิธีปลูกถั่วพุม (194 และ 188 กก./ไร ตามลําดับ) และกรรมวิธีปลูกโสนอฟัริกัน
มีน้ําหนักฝกรวมนอยที่สุด (147 กก./ไร) สําหรับน้ําหนักฝกดีพบวา กรรมวิธีปลูกถั่วมะแฮะ ถั่วพรา และ 
ปอเทือง ใหน้ําหนักฝกดีสูงที่สุดไมแตกตางกัน (195 184 และ 184 กก./ไร ตามลําดับ) รองลงมาคอื 
กรรมวิธีปลูกถั่วพุมดํา และไมปลูกพืชปุยสด (149 และ 133 กก./ไร ตามลําดับ) และกรรมวิธปีลูก
โสนอัฟริกันใหน้าํหนักฝกดีนอยที่สุด 114 กก./ไร สําหรับน้ําหนักฝกสดมาตรฐาน พบวา มีความ
แตกตางกันทางสถิติเชนเดียวกัน กรรมวิธีที่ปลูกถั่วมะแฮะมีน้ําหนักฝกสดมาตรฐานสูงที่สุด (104  
กก./ไร) รองลงมา คือ กรรมวิธีปลูกถั่วพราและปอเทือง (95 และ 90 กก./ไร ตามลําดับ) สําหรับน้ําหนัก 
100 เมล็ดสด พบวาไมมีความแตกตางกนัทางสถิติ มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 42.2-44.8 กรัม (ตารางที ่6) 

สรุปผลการทดลองที่ 1 การศึกษาหาชนดิของพืชปุยสดที่เหมาะสมในสภาพไร 
จากผลการทดลองป 2547 และ 2548 พบวา สภาพดินกอนปลูกพืชปุยสด มีความอุดม

สมบูรณต่ํามาก มีคา pH 4.4 ปริมาณอินทรียวัตถุ 0.66% ปริมาณฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 28 และ 
105 มก./กก. ตามลําดับ หลังการยอยสลายพืชปุยสด ดินมีสภาพความอุดมสมบูรณของดินโดยเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น มีปริมาณอินทรียวัตถ ุ 0.97% ปริมาณฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 46 และ 113.6  
มก./กก. ตามลําดับ สําหรับผลผลิตถั่วเหลืองฝกสด กรรมวิธีที่ปลูกปอเทือง ถั่วมะแฮะ และถั่วพรา ให
น้ําหนักฝกดีสูงที่สุดไมแตกตางกนัในทั้งสองป มีน้ําหนักฝกดีเฉล่ีย 143, 153 และ 144 กก./ไร 
ตามลําดับ และกรรมวิธีที่ปลูกถั่วมะแฮะใหน้ําหนักฝกสดมาตรฐานเฉลี่ยสูงที่สุด (101 กก./ไร) 
รองลงมาคอื ถั่วพรา และปอเทือง (94.5 และ 90.5 กก./ไร ตามลําดับ) และเนื่องจากปอเทืองเปนพืชปุย
สดปรับปรุงบํารุงดิน ที่ชวยในการเพิ่มธาตุอาหารในดินไดดี เมล็ดพันธุหาไดงายในทองถิ่น และทาํให
ไดผลผลิตถั่วเหลืองฝกสดสูงในสภาพการปลูกถั่วเหลืองฝกสดแบบอินทรีย จึงไดเลือกปอเทืองเปน 
พืชปุยสดปลูกขยายผลเพื่อการทดสอบในป 2549 และ 2550 ในสภาพแปลงใหญพื้นที่ 1 ไร 

การทดลองที่ 2 ศึกษาการใชปอเทืองเปนพืชปุยสดบํารุงดินสภาพไร 
- ผลการทดลองป 2549 
สภาพดนิ จากการวิเคราะหตัวอยางดินกอนการปลูกปอเทือง พบวา ดินมีคา pH 6.2 

ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 1.91% ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม 128 และ 207 มก./กก. 
ตามลําดับ (ตารางที่ 7) และเมือ่ปลูกปอเทืองแลวตัดสับลงดินทิ้งใหยอยสลายเปนเวลา 4 สัปดาห เก็บ
ตัวอยางดินมาวิเคราะหอีกครั้ง พบวา มีคา pH 6.0 ปริมาณอินทรียวัตถุในดนิ 3.25% ปริมาณ
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม 83.0 และ 450 มก./กก. ตามลําดับ ขณะที่แปลงที่ไมมีการปลูกปอเทอืงมี
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คา pH 6.0 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 3.13% ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม 40.0 และ 387  
มก./กก. ตามลําดับ 

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหดินกอนปลูกปอเทือง และหลังสับกลบแลวทิ้งใหยอยสลายเปนเวลา 4 สัปดาหที่แปลง

ทดลองและขยายพันธุพืชพราว ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม อ.พราว ป 2549 

คาวิเคราะหดิน pH อินทรียวตัถุ (%) ฟอสฟอรัส (มก./กก.) โพแทสเซีย (มก./กก.) 

กอนปลูก 6.2 1.91 128 207 

ไมปลูกปอเทือง 6.0 3.13   40 387 

หลังการยอยสลาย 6.0 3.25   83 450 

 

ปอเทือง มีจํานวนตนสดเฉลี่ย 112,000 ตน/ไร และใหน้ําหนักสดเฉลี่ย 2,056 กก./ไร ใหธาตุ
ไนโตรเจนเฉลี่ย 15 กก./ไร และเมื่อนําไปวเิคราะหปริมาณธาตุอาหารในตนปอเทอืง พบวา มีปริมาณ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซยีม แคลเซียม แมกนีเซียม และกํามะถัน 3.06%, 0.35%, 1.82%, 
0.98%, 0.28% และ 0.29% ตามลําดับ (ตารางที่ 8) 

ตารางที่ 8 จํานวนตนสด น้ําหนักสดของตนปอเทือง ธาตุไนโตรเจนที่ได และปริมาณธาตุอาหารในตนปอเทืองสด 

ที่แปลงทดลองและขยายพันธุพืชพราว ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม อ.พราว ป 2549 และ 2550 

รายการวิเคราะห ป 2549 ป 2550 

จํานวนตนสด (ตน/ไร) 112,000 125,120 

น้ําหนักสด (กก./ไร) 2,056 4,024 

ธาตุไนโตรเจนที่ไดโดยประมาณ (กก./ไร) 15 29 

ปริมาณธาตุอาหารในตนปอเทืองสด   

ไนโตรเจน (%) 3.06 2.89 

ฟอสฟอรัส (%) 0.35 0.38 

โพแทสเซียม (%) 1.82 2.03 

แคลเซียม (%) 0.98 0.52 

แมกนีเซียม (%) 0.28 0.26 

กํามะถัน (%) 0.29 1.44 

หมายเหตุ: การวิเคราะหคาไนโตรเจนที่ไดในปอเทืองคํานวณจากน้ําหนักแหง โดย 2.7 กก. น้ําหนักสด = 1 กก. 

น้ําหนักแหง และใน 100 กก. น้ําหนักแหงมีไนโตรเจน 1.98 กก. (กรมวิชาการเกษตร, 2548) 

 
องคประกอบผลผลิต และผลผลิตของถั่วเหลืองฝกสด พบวา แปลงที่ปลูกปอเทืองมี

องคประกอบผลผลิตและผลผลิตของถั่วเหลืองฝกสดสูงกวาแปลงที่ไมปลูกปอเทือง มีน้ําหนักรวม 
(ตน+ฝก) 3,515 และ 2,603 กก./ไร มีน้ําหนักฝกรวม 1,326 และ 966 กก./ไร น้ําหนักฝกดี 688 และ 
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403 กก./ไร น้ําหนักฝกเสีย 638 และ 563 กก./ไร น้ําหนักฝกสดมาตรฐาน 169 และ 94 กก./ไร และ
น้ําหนัก 100 เมล็ดสด 59 และ 54 กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 9) 

ตารางที่ 9 องคประกอบผลผลิต และผลผลิตของถั่วเหลืองฝกสดอินทรียสภาพไรที่แปลงทดลองและขยายพันธุพืช

พราว ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม อ.พราว ป 2549 

องคประกอบผลผลิตและผลผลติ ไมปลูกพืชปุยสด ปลูกปอเทือง 

น้ําหนักรวม (ตน+ฝก) (กก./ไร) 2,603  3,515  

น้ําหนักฝกรวม (กก./ไร) 966 1,326 

น้ําหนักฝกดี (กก./ไร) 403 688 

น้ําหนักฝกเสีย (กก./ไร) 563 638 

น้ําหนักฝกสดมาตรฐาน (กก./ไร) 94 169 

น้ําหนักเมล็ดสด (กรัม/100 เมล็ด) 54 59 

 

ตนทนุการผลิตและผลตอบแทน พบวา ในแปลงที่ไมปลูกปอเทืองมีตนทุนการผลิต 
13,322 บาท/ไร และแปลงที่ปลูกปอเทืองมีตนทุนการผลิต 14,542 บาท/ไร (ตารางที่ 14) เมื่อคํานวณ
รายไดจากน้าํหนกัฝกสดมาตรฐาน และผลผลิตฝกสดไมไดมาตรฐาน (น้ําหนักฝกรวมหักลบน้ําหนักฝก
สดมาตรฐาน) พบวา มีรายได 15,284 และ 22,139 บาท/ไร ตามลําดับ โดยแปลงที่ปลูกปอเทืองให
ผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทนุสูงกวาแปลงทีไ่มปลูกปอเทือง 5,635 บาท/ไร (ตารางที่ 10) 

ตารางที่ 10 ตนทุนการผลิต และผลตอบแทนของถั่วเหลืองฝกสดอินทรียสภาพไร ที่แปลงทดลองและขยายพันธุ

พืชพราว ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม อําเภอพราว ป 2549 

รายการ ไมปลูกพืชปุยสด ปลูกปอเทือง 

ตนทุน (บาท/ไร) 13,322  14,542  

น้ําหนักฝกสดมาตรฐาน (กก./ไร) 94 169 

น้ําหนักฝกสดไมไดมาตรฐาน (กก./ไร) 872 1,157 

รายได (บาท/ไร) 15,284 22,139 

ผลตอบแทน (บาท/ไร) 1,962 7,597 

หมายเหตุ: ราคาถั่วเหลืองฝกสดอินทรียฝกมาตรฐานเฉลี่ย 42 บาท/กก. 

 ราคาถั่วเหลืองฝกสดอินทรียไมไดมาตรฐานเฉลี่ย 13 บาท/กก. 

 ผลผลิตถั่วเหลืองฝกสดไมไดมาตรฐานคือ น้ําหนักฝกรวมหักลบดวยน้ําหนักฝกสดมาตรฐาน 

 
- ผลการทดลองป 2550 
สภาพดนิ จากการวิเคราะหตัวอยางดินกอนการปลูกปอเทือง พบวา ดินมีคา pH 6.2 

ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 3.25% ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 0.17, 57 และ 517 
มก./กก. ตามลําดับ (ตารางที่ 11) และเมื่อปลูกปอเทืองแลวตัดสับลงดินทิ้งใหยอยสลายเปนเวลา 2 
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สัปดาห เก็บตัวอยางดินมาวิเคราะหอีกครั้ง พบวามีคา pH 6.3 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 3.34% 
ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 0.17, 103 และ 578 มก./กก. ตามลําดับ ขณะที่แปลงที่
ไมมีการปลูกปอเทืองมีคา pH 6.4 ปริมาณอินทรยีวัตถุในดิน 2.45% ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
และโพแทสเซียม 0.12, 46 และ 390 มก./กก. ตามลําดับ 

ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะหดินกอนปลูกปอเทือง และหลังสับกลบแลวทิ้งใหยอยสลายเปนเวลา 4 สัปดาหที่

แปลงทดลองและขยายพันธุพืชพราว ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม อ.พราว ป 2550 

คาวิเคราะหดิน pH 
อินทรียวตัถุ  

(%) 

ไนโตรเจน  

(มก./กก.) 

ฟอสฟอรัส 

(มก./กก.) 

โพแทสเซียม  

(มก./กก.) 

กอนปลูก 6.2 3.25 0.17  57 517 

ไมปลูกปอเทือง 6.4 2.45 0.12  46 390 

หลังการยอยสลาย 6.3 3.34 0.17 103 578 

 

ปอเทือง มีจํานวนตนสดเฉลี่ย 125,120 ตน/ไร และใหน้ําหนักสดเฉลี่ย 4,024 กก./ไร ใหธาตุ
ไนโตรเจนเฉลี่ย 29 กก./ไร และเมื่อนําไปวเิคราะหปริมาณธาตุอาหารในตนปอเทอืง พบวา มีปริมาณ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซยีม แคลเซียม แมกนีเซียม และกํามะถัน 2.89% 0.38% 2.03% 0.52% 
0.26% และ 1.44% ตามลําดับ (ตารางที่ 8) 

องคประกอบผลผลิต และผลผลิตของถั่วเหลืองฝกสด พบวาแปลงที่ปลูกปอเทืองมี
องคประกอบผลผลิตและผลผลิตของถั่วเหลืองฝกสดสูงกวาแปลงที่ไมปลูกปอเทือง มีน้ําหนักรวม 
(ตน+ฝก) 4,500 และ 3,889 กก./ไร มีน้ําหนักฝกรวม 2,016 และ 1,620 กก./ไร น้ําหนักฝกดี 583 และ 
460 กก./ไร น้ําหนักฝกเสีย 1,433 และ 1,160 กก./ไร น้ําหนักฝกสดมาตรฐาน 146 และ 106 กก./ไร 
ตามลําดับ และมีน้ําหนัก 100 เมล็ดสดเทากันคือ 55 กรัม (ตารางที่ 12) 

ตารางที่ 12 องคประกอบผลผลิตและผลผลิตของถั่วเหลืองฝกสดอินทรียสภาพไร ที่แปลงทดลองและขยายพันธุ

พืชพราว ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม อ.พราว ป 2550 

องคประกอบผลผลิตและผลผลติ ไมปลูกพืชปุยสด ปลูกปอเทือง 

น้ําหนักรวม (ตน+ฝก) (กก./ไร) 3,889 4,500 

น้ําหนักฝกรวม (กก./ไร) 1,620 2,016 

น้ําหนักฝกดี (กก./ไร) 460 583 

น้ําหนักฝกเสีย (กก./ไร) 1,160 1,433 

น้ําหนักฝกสดมาตรฐาน (กก./ไร) 106 146 

น้ําหนักเมล็ดสด (กรัม/100 เมล็ด) 55 55 
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ตนทนุการผลิตและผลตอบแทน พบวา ในแปลงที่ไมปลูกปอเทืองมีตนทุนการผลิต 
14,630 บาท/ไร และแปลงที่ปลูกปอเทืองมีตนทุนการผลิต 15,922 บาท/ไร (ตารางที่ 14) เมื่อคํานวณ
รายไดจากน้าํหนกัฝกสดมาตรฐาน และผลผลิตฝกสดไมไดมาตรฐาน (น้ําหนักฝกรวมหักลบน้ําหนักฝก
สดมาตรฐาน) พบวา มีรายได 24,134 และ 30,442 บาท/ไร ตามลําดับ โดยแปลงที่ปลูกปอเทืองให
ผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทนุสูงกวาแปลงทีไ่มปลูกปอเทือง 5,016 บาท/ไร (ตารางที่ 13) 

ตารางที่ 13 ตนทุนการผลิต และผลตอบแทนของถั่วเหลืองฝกสดอินทรียสภาพไร ที่แปลงทดลองและขยายพันธุพืช
พราว ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม อําเภอพราว ป 2550 

รายการ ไมปลูกพืชปุยสด ปลูกปอเทือง 
ตนทุน (บาท/ไร) 14,630 15,922 
น้ําหนักฝกสดมาตรฐาน (กก./ไร) 106 146 
น้ําหนักฝกสดไมไดมาตรฐาน (กก./ไร)   1,514 1,870 
รายได (บาท/ไร)  24,134 30,442 
ผลตอบแทน (บาท/ไร) 9,504 14,520 
หมายเหตุ: ราคาถั่วเหลืองฝกสดอินทรียฝกมาตรฐานเฉลี่ย 42 บาท/กก. 
 ราคาถั่วเหลืองฝกสดอินทรียไมไดมาตรฐานเฉลี่ย 13 บาท/กก. 
 ผลผลิตถั่วเหลืองฝกสดไมไดมาตรฐานคือ น้ําหนักฝกรวมหักลบดวยน้ําหนักฝกสดมาตรฐาน 

 
ตารางที่ 14 ตนทุนการผลิต (บาท) ถั่วเหลืองฝกสดอินทรียสภาพไร ที่แปลงทดลองและขยายพันธุพืชพราวศูนยวิจัย

พืชไรเชียงใหม อ.พราว ป 2547-2550 
รายการ ไมปลูกพืชปุยสด ปลูกพืชปุยสด 
เตรียมดิน เตรียมแปลงยกรองและปลูก 500 1,000 
คาปฏิบัติดูแลรักษาและกําจัดวัชพืช 1,500 1,500 
คาเก็บเกี่ยว 1,000 1,000 
คาเมล็ดพันธุ กิโลกรัมละ 2 บาท กิโลกรัมละ 2 บาท 
ที่ดิน 1,000 1,000 
คาปุยหมักจากขี้วัวหมักกับสารเรง พด.1 1,000 1,000 
คาปุยน้ําชีวภาพและคาปฏิบัติการ 1,240 1,240 
คาสารสกัดสะเดาและคาพนสาร 1,150 1,150 
คาปุยอินทรียชีวภาพ (ไบโอฮิวมิค) สูตร 1955 4,000 4,000 
หมายเหตุ: สารเรงพด.1 ของกรมพัฒนาที่ดิน คือ กลุมจุลินทรียที่มีความสามารถสูงในการยอยสลายวัสดุเหลือใช

จากการเกษตร เพื่อผลิตปุยหมักในชวงเวลาอันสั้น ประกอบดวยเช้ือแบคทีเรีย แอคทีโนมัยซีส และรา  
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